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WIE IS JOOS VIJD?
Joos Vijd (ca. 1360-1439) werd in Beveren geboren als jongste zoon van Clais Vijd, burchtvoogd, 
baljuw en ontvanger van Beveren. Hij groeide op in het kasteel Singelberg en zag daar hoe 
zijn vader de streek bestuurde met strenge hand. Het noorden van Beveren, met de dorpen 
Kallo, Verrebroek en Kieldrecht maar ook met het eiland ‘De Doolen’, bestond eertijds uit een 
uitgestrekt getijdenlandschap, een beetje vergelijkbaar met het Land van Saeftinghe vandaag. 
Met veel noeste arbeid herschiepen de bewoners het landschap tot kleine polders omgord met 
dijken waar koren en graan gedijden. Er viel ook een aardige duit te verdienen met de handel in 
turf en de scheepvaart op de Schelde. Dat wist ook de familie Vijd, die een steile opgang maakte 
door te investeren in dijkaanleg en turfontginning. In 1390, Joos was intussen volwassen, 
vluchtte de familie Vijd naar Gent wegens een fraudeveroordeling van vader Clais. Daar, in de 
tweede grootste stad van Noordwest-Europa, bouwde de familie haar macht en rijkdom  weer 
op. Het huwelijk van Joos met de Gentse poortersdochter Elisabeth Borluut bezegelde deze 
nieuwe ambitie. Via zijn schoonfamilie klom Joos Vijd op in het Gentse stadsbestuur. In 1433 
was hij eerste schepen en burgemeester van Gent. Hij schopte het ook tot vertrouweling en 
diplomaat van hertog Filips de Goede. Toch bleef Joos ook verbonden met zijn heimat, het Land 
van Beveren. Hij bleef betrokken bij de inpolderingen in het gebied en trok een riante woning 
op in Beveren: kasteel Cortewalle. Naar het einde van hun leven richtten de kinderloze Joos 
en Elisabeth een eigen kapel op in de Sint-Baafskathedraal. Op het altaar sierde het meest 
besproken schilderij ter wereld: het weergaloze Lam Gods van de onnavolgbare gebroeders van 
Eyck. Maar ook in Beveren drukte het koppel zijn religieuze stempel door de oprichting van het 
intussen verdwenen Wilhelmietenklooster.  
U ziet, de Vijds hebben het moderne uitzicht van Beveren mee bepaald en vormgegeven.

STARTPUNT
Infokeet Prosper-Hedwigepolder (Zoetenberm 6A, 9130 Doel)

LENGTE VAN DE WANDELING 
5,7  kilometer

BESCHRIJVING TOCHT
Start aan de infokeet via Scheldendijk richting radartoren. 
Schelde meevolgen op Sigmadijk. 
Vervolgens afdalen langs jaagpad heen en terug naar kapelletje H. Antonius van Padua. 
Vervolgens langs de trage weg/dijk richting Oostlangeweg, langs de kijkwand.  
Tenslotte afslaan op de Oostlangeweg naar Ouden-Doel. Eindpunt is PolderMAS.
Na de wandeling kan je via de Zoetenberm terug naar parkeerplek aan de Infokeet.

WANDELINGKNOOPPUNTEN
88 (start) – 89 – 90 – 91 – 89 - 88 (einde)
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OPDRACHT 1 
BEERBAK, EEN SCHATKAMER VOL ERFGOED!
Beerputten vormen voor archeologen zeer interessante studieobjecten, zeker wanneer ze goed bewaard 
bleven. De beerput of -bak werd vroeger namelijk ook als een soort afvalput gebruikt waarin naast 
ontlasting en allerlei keukenafval ook kapotte en afgedankte gebruiksvoorwerpen van glas, aardewerk, 
metaal, hout, leer en textiel verdwenen. Soms vindt men zelfs een verloren gewaande schat terug. Een 
ring die van de kast viel en per ongeluk in de beerbak werd gestoten. Datering van deze voorwerpen 
maakt het mogelijk de ouderdom van een beerput vast te stellen. Uit het gevonden afval kan veel over het 
dagelijks leven van vroeger worden afgeleid. Naast gebruiksvoorwerpen kan een oude beerput ook een 
schat aan organische resten bevatten. Ze vertellen iets over de eetgewoontes in het verleden, waardoor 
onder andere een beeld kan worden geschetst van de sociale status van de bewoners.

OPDRACHT 2 
MOET ER NOG ZOUT ZIJN?
Het gebied rond Doel wordt al eeuwenlang begraasd door schapen. In een dertiende-eeuwse oorkonde 
(1267) van de heer van Beveren wordt het eiland de Doolen vernoemd als Harnesse, wat zoveel betekent 
als een schaapskooi. De zoutminnende vegetatie van de schorren was toen uiterst geschikt voor de 
schapenteelt, en wellicht de enige manier om dit slikken- en schorrengebied te benutten. Ook vandaag 
nog worden schapen ingezet als natuurlijke begrazing op de Scheldedijk. In het Verdronken Land van 
Saeftinghe en hier om de hoek in het Paardenschor (naam zegt het al) grazen vandaag ook koeien. Door 
het eten van zilte begroeiing krijgen de dieren hun unieke pré-salé (licht gezouten) smaak, echt een 
aanrader! Voor dit speciale vlees rijdt u even naar de Saefthingerhoeve in Prosperpolder (bestellen kan 
ook via o.a. website www.saeftingher.com). 

Verdronken Land van Saeftinghe, © www.hetisdemerckx.be 
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OPDRACHT 3 
TURFTURFTURF, EEN OLIFANT HEEFT EEN? 
of hoe het bruine goud Joos Vijd rijker maakte dan de polder diep is.

Laat uw blik dwalen over het weidse landschap. Neem alles in u op. Wat u nu voor u ziet, is het Hedwige-
Prosperproject, vroeger de Prosperpolder (BEL) en de Hedwigepolder (NL).  Beide polders verwijzen naar 
de adellijke familie van Arenberg. Het gebied werd in opdracht van de zevende hertog Prosper Lodewijk 
van Arenberg ingedijkt in 1847. De Hedwigepolder werd ingepolderd in 1907 en verwijst naar hertogin 
Hedwige de Ligne (1877-1938), hertogin van Arenberg. De hertogen en hertoginnen van Arenberg waren 
lange tijd heren van Beveren. Dit was in de middeleeuwen dé plek om veen te ontginnen. Het veen 
werd opgestapeld in blokjes gedroogd. Eens het veen gedroogd, sprak men van turf. Deze turf kon men 
gebruiken als brandstof, zowel voor de haarden van kastelen, kloosters en boerderijen, maar ook in de 
stedelijke bakkers- en brouwersovens. Ik hoef u dus niet te vertellen dat met turf goed geld te verdienen 
viel. Men sprak in Vijds tijd dan ook over turf als het bruine goud. En was turf het bruine goud, dan was dit 
gebied het Eldorado! Joos Vijd werd zo één van de rijkste zakenmannen van Vlaanderen. 

Turf was het bruine goud van de middeleeuwen, © Fort Liefkenshoek
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OPDRACHT 4 
SLIKKEN EN SCHORREN = GEVEN EN NEMEN
In 1907 werd dit stukje land, als laatste in de regio, herwonnen op zee. Het gebied werd ingedijkt 
zodat het gebruikt kon worden als landbouwgrond. Dat gebeurde niet veel anders dan de bedijkingen 
in de middeleeuwen. Vandaag wordt in het kader van het Vlaamse Sigmaplan en het Nederlandse 
Natuurpakket Westerschelde het gebied teruggegeven aan de Schelde en een getijdennatuurgebied 
ontwikkeld. De Schelde zal het gebied tweemaal per dag in- en uitstromen. Zo ontstaat een unieke 
brakke en zoute getijdennatuur met slikken en schorren. Dit is niet alleen waardevol voor zeldzame 
vogels, planten en andere dieren maar draagt ook bij aan meer waterveiligheid. Wist je dat een slikken- 
en schorrengebied de kracht van de golven sterk doet afnemen waardoor het land achter de dijken nog 
beter wordt beschermd tegen overstromingen? Het geheel wordt omgord door een nieuwe ringdijk die in 
2021 op Nederlands grondgebied wordt afgewerkt. 

Ziet u het nieuwe geulenstelstel dat wordt aangelegd? De werkzaamheden zijn gestart in 2018 en 
de Hedwigepolder zal vermoedelijk tegen 2022 volledig ontpolderd zijn. Op dat moment worden de 
dijken opnieuw doorgestoken en afgegraven en overstroomt het gebied. Casuwele is vermoedelijk 
het verdronken veendorp in de huidige Hedwigepolder. Het dorp ontwikkelde zich tot één van de 
belangrijkste veenontginningscentra en als plaats van opslag en verdere transport van turf. 
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OPDRACHT 5 
VISSEN EN VAREN LANGS DE SCHELDE
De Schelde is niet altijd dezelfde brede, bevaarbare rivier geweest zoals we die vandaag kennen. 
Lange tijd verkozen schippers de Oosterschelde als vaarroute. In de tijd van Joos Vijd won de huidige 
Westerschelde, toen vaak nog Honte genoemd, aan belang doordat de rivier voldoende diepgang 
en stroming verwierf ten gevolge van de vele overstromingen. Hiermee groeide ook het belang van 
Antwerpen als haven. Waar nu het Deurganckdok ligt, stroomde vroeger de rivier de Deurganck, ook de 
Holekene geheten. Deze rivierader stroomde tot diep in het Beverse binnenland. Een rivier die u vandaag 
nog terugvindt, is de Melkader in Kallo. 

Men vond onder andere tijdens de graafwerken van het Deurganckdok ook een koggeschip terug wat 
meteen bevestigde dat de zijrivieren intensief werden bevaren. Lokale vissers verkochten hun vangst in 
haventjes zoals die van de Doolen. Vanwege het grote verschil tussen eb en vloed op de Schelde moesten 
schepen letterlijk wachten op het hoogtij anders strandden ze op een zandbank: Een cleijn waeterken 
daer die turfscepen met de hoogen waeteren van Casueele en Terventen naer Antwerpen commen.

Scheldekaart (1504/1505) met het middeleeuwse eiland de Doolen,

© Stadsarchief Antwerpen 
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OPDRACHT 6 
3-EENHEID HEEFT ALTIJD BESTAAN
Vandaag slaan verschillende partners waaronder de gemeente Beveren, Maatschappij 
Linkerscheldeoever, Havenland en Grenspark Groot Saeftinge, Agentschap Natuur & Bos,  Vlaamse 
Waterwegen, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en de lokaal sterk vertegenwoordigde 
vrijwilligers de handen in elkaar om te werken aan een symbiose tussen landbouw, natuur en haven in 
het noorden van Beveren: de befaamde 3-eenheid. Deze maatschappelijke thema’s zijn eigentijds maar 
waren ook in de tijd van Joos Vijd aanwezig. Waar de mens vroeger tegen het wassende water streed, 
wordt vandaag gekozen om bepaalde stukken cultuurlandschap terug te geven aan de natuur. De boer 
is de belangrijkste partner geworden in het beheer en het behoud van onze natuur. Zowel in de tijd van 
Joos Vijd als vandaag, vormt de Schelde onze grootste welvaartsader. Als twaalfde grootste haven in de 
wereld neemt de Antwerpse haven een steeds grotere omvang aan. Als energieknooppunt is ze dé plaats 
waar de energietransitie vorm krijgt. 
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OPDRACHT 7 
BOURGONDIËRS IN HART EN NIEREN
Aan de overzijde van de Schelde ziet u vandaag grote containerschepen aanmeren aan de loskades. In 
de terminals zijn havenkranen voortdurend in de weer. Ook in Vijds tijd was er een grote economische 
bedrijvigheid in dit Scheldegebied dat eerder nauwe banden had met Gent, toen de tweede grootste 
stad van Europa. Grote cargoschepen, koggen genaamd, voerden middeleeuwse koopwaren aan uit alle 
windrichtingen: haring, laken, huiden, kruiden, bouwmaterialen en graan zijn maar enkele producten 
die de wereld rondreisden. Maar ook luxeproducten, zoals Bourgondische wijnen, Brabantse bieren 
en Hollandse kazen vonden hun weg naar onze rijkelijk gevulde feesttafels. Ja, wij ‘Bourgondiërs’ 
hebben onze naam niet gestolen. Maar ook vandaag nog kan je in het Waasland genieten van heerlijke 
streekproducten en specialiteiten (www.landvanwaas.be). 

Blijf gerust een nachtje slapen en werk samen met dienst Toerisme een ideale trip uit: wij stellen alvast 
voor dat u dat doet met één van onze lekkere Vijdbieren.

Onze lekkere Vijdbiertjes met middeleeuwse ingrediënten
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OPDRACHT 8 
SINT-ANTONIUS, PATROON VAN WEET-NIET-WAT 
Sint-Antonius van Padua is de beschermheilige van de bakkers, mijnwerkers en reizigers, pelgrims en 
verliefden …. en van de verloren voorwerpen. Deze heilige gaf ook zijn naam aan de Sint-Antoniushoek, 
een middeleeuws gehucht gelegen in de hoek van de Oude Doelpolder en de Sint-Annapolder. Mogelijk 
stond hier al een vroege kapel, het Sint-Anthoniushuisken. 

Antonius is ook de patroon van het huwelijk. Joos trouwde met de Gentse Elisabeth (Lysbette) Borluut, 
een belangrijke poortersfamilie. 

ENKELE SPREUKEN OM DE BOEL OP TE VROLIJKEN:
• Als Sint-Antoon de zon doet schijnen, ziet de boer zijn zorgen verdwijnen.

• Is Sint-Antonius nat, dan drinkt de boer zich zat.

• Sint-Antonius schoon en helder, vult 't vat en ook de kelder. 
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OPDRACHT 9 
FRAUDE EN TRAUMA’S
In 1390 loopt vader Clais Vijd tegen de ‘spreekwoordelijke’ lamp. Tijdens zijn vijfendertigjarige carrière als 
burchtvoogd, baljuw en ontvanger had Joos’ vader zich immers schaamteloos verrijkt ten aanzien van de 
graaf van Vlaanderen die ook heer van Beveren was, maar ook ten opzichte van de inwoners van het Land 
van Beveren. Na het overlijden van de oude graaf Lodewijk van Male liet de nieuwe graaf Filips de Stoute 
een ‘interne audit’ uitvoeren binnen zijn ambtenarij. Hierbij kwam de grootschalige fraude van Clais Vijd 
aan het licht. Clais werd onmiddellijk ontzet uit al zijn publieke ambten in Beveren en nam de benen. In 
Gent bouwde de familie Vijd een nieuw leven op. Joos kwam er ook in contact met de talentvolle broers 
Hubert en Jan van Eyck. Joos zou het uiteindelijk schoppen tot burgemeester (eerste schepen) van Gent.

’s Lands Glorie, Jan van Eyck schildert Joos Vijd
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OPDRACHT 10 
NATUUR ALS TEGENGEWICHT
U bent aangekomen bij de kijkhalte van het PolderMAS. Benjamin Vergauwen heeft hier een 
erfgoedsamenvatting gemaakt van wat er heerst en leeft in dit wonderlijke gebied. Kijk rond. Overal 
ziet u bloemen en kruiden op deze dijken. Wel 24 bijensoorten zijn hier aanwezig waaronder de bruine 
rauwbij en de zwarte sachembij. Joos Vijd, Jan van Eyck en hun tijdsgenoten waren reeds bezig om deze 
onuitputtelijke bron van leven te gebruiken om het dagelijkse leven te ‘kruiden en op te zoeten’. Kruiden, 
fruitsoorten, bloemen, niets ontsnapte aan hun aandacht. Zo staan er op het Lam Gods maar liefst 72 
kruiden en planten afgebeeld. Bent u benieuwd naar hoe deze eruit zien, kom dan zeker eens langs in 
de Vijdtuin in Hof ter Saksen en leer meer over hun symboliek en gebruik in de middeleeuwen. Op basis 
van het middeleeuwse kruidenboek Herbarijs van Jan Yperman, ooit in het bezit van Jan Vijd, wordt u 
ondergedompeld in de werking van bier-, kleur- en heelkruiden. 

Net zoals in Kruibeke probeert men ook hier beetje bij beetje ruimte terug te geven aan de vele 
watervogels die hier broeden. Maar het opkrikken van het wildbestand loopt niet zonder slag of stoot. 
Dikwijls moet het één wijken voor het andere en lijkt men hiervoor rare regels te hanteren. 

Een voorbeeld. Vanwege de compacte omvang van het natuurgebied broeden vogels hier dichtbij elkaar.  
Dit brengt ook mee dat de jagers, zoals vos, de uil en buizerd in dit gebied gemakkelijker kunnen toeslaan. 
Om te voorkomen dat het hier in Ouden Doel een ware slachting wordt, is rondom het gebied een vossen- 
draad gespannen. Ook de bomen werden hiervoor gekapt. Zo zijn er minder fourageerplekken rond de 
gebieden van waaruit de roofvogels kunnen opereren. Dankzij deze maatregelen, die soms mis geïnter- 
preteerd worden, worden de natuurgebieden geen gemakkelijk doelwit voor de talrijke jagers in de streek. 

Met de beperkte middelen die men hier krijgt, slaagt men er toch in om vele van de broedvogels te 
laten wederkeren. Zwartkopmeeuwen, lepelaars, scholeksters, het gebied barst bijna uit zijn nesten… 
maar ook het wederkeren, 3de jaar op rij, van de bruine kiekendief, de verschillende soorten uilen, de 
visarend die halt houdt boven dit gebied in zijn doortocht en de vele kneutjes die dartel spelen in de 
korenbloemenvelden maakt dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB), onder leiding van boswachter 
Bram Vereecken, hier goede resultaten neerzet. 

Als u lang genoeg kijkt, vindt u misschien zelfs een bergveldwesp. Een volledig onschuldige wesp maar op 
haar gezicht ziet u duidelijk het batman-symbool afgetekend… zou Bob Kane daar de mosterd vandaan 
halen?



13

OPDRACHT 11 
TO BASTAARD, ARE NOT TO BASTAARD
In de nieuwe eeuw, rond 1400, wordt het Joos en Elisabeth duidelijk dat ze geen kinderen zullen krijgen. 
Ze zijn dan inmiddels rond de veertig jaar oud. Joos heeft ook geen eigen bastaardkinderen, wat erop 
wijst dat het vruchtbaarheidsprobleem zich mogelijk bij onze Beverse vriend situeert. Dit kunnen we met 
waarschijnlijkheid stellen omdat we weten dat Joos’ oudere broers en vader elk hun eigen bastaarden 
voortbrachten. In de late middeleeuwen rustte er namelijk geen taboe op buitenechtelijke kinderen, dit 
mede door het feit dat er nog geen sprake was van efficiënte anticonceptie en dat de meeste huwelijken 
werden afgesloten als een zakelijke deal tussen families. Wist je trouwens dat een bastaardtak van de 
familie Vijd in de vijftiende eeuw eigenaar was van Hof ter Saksen? Na het overlijden van zijn twee oudere 
broers was het aan Joos om de familienaam verder te zetten. Helaas lukte dit niet. De kinderloosheid 
van het echtpaar Vijd-Borluut biedt dan ook een verklaring waarom zij zich zo bewust en opzichtig lieten 
vereeuwigen op het monumentale Lam Gods. Het koppel spaarde kosten noch moeite om hun macht, 
rijkdom en adeldom te etaleren. Het Lam Gods is dus een laatste eerbetoon aan een uitstervende familie.    

Hof ter Saksen, thuis van de bastaardtak van Vijd
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OPDRACHT 12 
DE STREEK NA JOOS VIJD
Vijdland, het land waar Joos Vijd graag vertoefde, kent een zeer boeiende en bewogen geschiedenis. 
In de 16de eeuw vormde deze streek het bittere strijdtoneel tussen de katholieke vorstgezinden en de 
protestantse opstandelingen. Overal in het landschap zijn er nog verwijzingen naar deze Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648): forten, redoutes, linies. De strijd tegen het water was nog niet gestreden en de 
nieuwe heren van Beveren, de hertogen van Arenberg, zouden in de 17de en 18de eeuw de streek 
opnieuw inpolderen. Hertog Prosper van Arenberg voerde de laatste grote bedijkingsoperatie uit. 
Hiervoor richtte hij een heel nieuw dorp op, Prosperpolder, en liet vier hoeves inrichten om het nieuw 
ingepolderde gebied uit te baten.  Hij en zijn opvolger experimenteerden hier dus zelfs met een nieuwe 
uitbatingsformule. In de centrale hoeve, de Prosperhoeve, liet de hertog nog enige tijd een heuse 
melkerij werken. Helaas was die geen lang leven beschoren en werd het wagenhuis van de Prosperhoeve 
omgebouwd tot tijdelijke kapel voor de arbeiders die hier vanaf 1906/1907 de Hedwigepolder kwamen 
indijken. De melkerij werd het voorlopige woonhuis van de nieuwe pastoor van Prosperpolder. Na 
de Eerste Wereldoorlog trok de familie Arenberg zich terug en werd de Prosperpolder en ook de 
Prosperhoeve in loten verkocht. De gewezen kapel en de gewezen pastorij werden omgebouwd tot 
maalderij, een functie die het gebouw behield tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen wordt 
de Prosperhoeve wederom het kloppend hart van de streek, als onthaalpunt voor de bezoekers aan het 
nieuwe grensoverschrijdend Grenspark Groot Saeftinghe. 

De Prosperhoeve, de nieuwe onthaalpoort voor het Grenspark Groot Saeftinghe © Gemeente Beveren
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Het Poldermas, het meest sympathieke poldermuseum van Vlaanderen

OPDRACHT 13 
HET POLDERMAS 
U bent nu in Ouden Doel. Een kleine maar warme plek in de uitgestrekte polders van Beveren; Joos Vijd 
was ongetwijfeld ook verkikkerd op spannende verhalen. In het Waasland werden vaak verhalen verteld 
bij het haardvuur, in langgerekte polderschuren zoals deze. Het meest bekende van al deze mythische 
verhalen is natuurlijk het verhaal van de Vos Reynaert, een middeleeuws epos dat zich deels afspeelt in 
het Soete Waesland.

Ook die sluwe vos raakte in zijn verhaal een schat kwijt, de verloren schat van koning Nobel in 
Kriekeputte. Die is nooit weergevonden. Hopelijk krijgen jullie de schat wel open. 

In dit museum, het Poldermas, kan je snuisteren in mysterieuze objecten, eeuwenoude kaarten en 
foto’s, schilderijen en artefacten die verzameld werden uit de verdwenen polderboerderijen die moesten 
wijken voor de uitbreidende haven. Al deze kleine objecten vertellen hun eigen verhaal. Spreek dus zeker 
Benjamin Vergauwen aan. Hij zal u alles vertellen over deze wonderlijke plek. U kan trouwens ook een 
groepsafspraak maken. 
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“MIJN VADER EN IK 
WAREN DE EERSTE 
INPOLDERAARS 
VAN DIT GEBIED.

 NU IS DE NATUUR 
OPNIEUW  
HEER & MEESTER 
IN GRENSPARK 
GROOT-SAEFTINGHE”
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NOG MEER ONTDEKKEN 
VAN VIJDLAND? 

Check het volledige Vijdawa-programma op 
www.beveren.be/vijdawa
Check ook zeker de podcast 
‘Het verhaal van de Witte Man op Singelberg’ 
op www.sprekendwaasland.be,
helemaal gratis, 30 minuten luisterplezier. 

In het toeristisch kantoor kan u ook terecht 
voor onze lokale specialiteiten zoals het 
Vijdbier, de L.A.M.-gin en lekkere Vijdkoekjes. 

IN SAMENWERKING MET


